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4 Individueel aangepast curriculum – Fase 3 

Individueel aangepast curriculum is het vierde deel van het Algemeen Diagnostisch 

Protocol, het raamwerk voor de verschillende specifieke diagnostische protocollen. De 

protocollen zijn een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Ze worden 

toegepast door alle CLB-teams in Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de scholen. Dit 

deel wordt bij voorkeur samen gelezen met Brede basiszorg, Verhoogde zorg, Uitbreiding 

van zorg en het Theoretisch deel van het Algemeen Diagnostisch Protocol. 

In de fase van uitbreiding van zorg worden de 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van 

leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van 

leerkrachten en ouders in kaart gebracht op basis 

waarvan nodige aanpassingen worden bepaald. 

Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject 

blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een 

leerling binnen de school mee te nemen binnen 

een gemeenschappelijk curriculum1 ofwel 

disproportioneel ofwel onvoldoende zijn, wordt 

voor de leerling een verslag opgesteld. 

De opmaak van een verslag houdt geen 

automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.  

Verschillende scenario’s worden expliciet aangegeven in het M-decreet: 

 Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in 

een school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school. 

 Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in 

een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type. 

 Studievoortgang maken op basis van het gemeenschappelijk curriculum in 

een secundaire school voor buitengewoon onderwijs (indien voldaan aan de 

criteria voor opleidingsvorm 4, met name dat de inzet van paramedisch, 

sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een 

gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen 

te bereiken en dat de aanpassingen die nodig zijn om de leerling binnen een 

gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van 

een gewone school disproportioneel zijn). 
                                            
 

1
 In het M-decreet wordt het gemeenschappelijk curriculum omschreven als: ‘de goedgekeurde leerplannen 

die ten minste herkenbaar de doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de 
leergebiedoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ’. 
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